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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٠٩

  

  قتل جنرال امريکائی در کابل
اين حادثۀ در اکادمی نظامی واقع .  تن ديگر زخمی گرديدند١۵يک جنرال دو ستارۀ امريکا در کابل به قتل رسيده و 

ين شخص عاليترين صاحب منصب امريکائی است که تا اکنون در افغانستان به ديار عدم ا. در قرغه اتفاق افتاد

  .فرستاده شده است

 يکی از جنراالن قوای متجاوز امريکا در افغانستان توسط يک عسکر افغان مورد حمله قرار گرفت و ھارولد گرين

انگيزه اين حمله تا حال . مريکائی و ناتو بوداين يک حادثۀ  غير مترقبه برای متجاوزين ا. جان خود را از دست داد

ين حمله يک جنرال قوای ادر. دوش نگرفته انده ليت اين اقدام را بوآشکار نشده و مخالفين دولت مستعمراتی ھم مسؤ

ثير اين حادثۀ مرگبار أوزارت دفاع امريکا ت.  تن از قوای تجاوز کار ناتو نير زخمی شدند١۵لمان ھمراه با امتجاوز 

يعنی کشته .  بر روابط قوای اشغالگر امريکا و قوای نظامی دولت دست نشاندۀ افغانستان کم اھميت شمرده استرا

  .شدن يک جنرال امريکائی غرض رسيدن به ھدف برای طبقۀ حاکم امريکا ارزش ندارد

  و روابطليت حمله بر جنرال امريکائی را نمی پذيرند، پس بايد انگيزه ھاوزمانيکه نيرو ھای مخالف دولت مسؤ

عروج احساس ميھن دوستی، اعمال ناشايستۀ قوای متجاوز، اھانت متواتر مردم ما توسط : ديگری در کار باشد

م و يا حمله بر ھيچ اقدا. متجاوزين و بد رفتاری نظاميان امريکائی و ناتو با اردوی بی کفايت افغانستان اشغال شده

 سال شاھد بد رفتاری و اھانت قوای متجاوزين بر زنده و مردۀ ١٣ما در خالل بيش از .  متجاوزين بدون دليل نيست

ھدف استعمارگران درھم شکستن غرور و  احساس ميھن دوستی مردم بوده . خود بوده ايم که عمداٌ مرتکب شده اند

. گران و متجاوزين خود شان را در آتشی که افروختند، می سوزاننداما سرانجام اعمال ضد بشری استعمار.  است

 دوبار بزرگان ١٩در قرن . بی سابقه نيستدر تاريخ کشور ما ناگفته نبايد گذاشت که چنين يک اقدام متھوارنه 

ای در جريان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی، نيروھو »کيوناری« و بعد تر » ميکناتن«اردوی متجاوز يعنی 

 قوای متجاوز روس را به جھنم  چندين جنرال و صاحب منصب) ساما(افغانستان مردم مبارز سازمان آزاديبخش

  . فرستادند و در تاريخ مبارزات ضد استعماری کشور افتخار آفريدند

خواھد که افغانستان در حلقۀ غالمی قوای متجاوز قرار دارد، وقوع ھمچو حوادث مرگبار اجتناب ناپذير  تا زمانی

 .  بود


